Kommissorium for regionale vækstteams
Kommissorium for Vækstteam Bornholm
Vækstteam Bornholm skal komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker, som særligt har potentiale til at få Bornholm styrket ud af COVID-19-krisen, herunder så de kan udvikle sig til lokale erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i hele landsdelen.
Vækstteam Bornholm skal:
• Tilvejebringe et analysegrundlag for at identificere konkrete, lokale udfordringer
og potentialer, som kan danne baggrund for vækstteamets anbefalinger
• Komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker og potentialer, så de kan udvikle sig til ét eller to lokale erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i en hel landsdel. Det er ambitionen,
at der tiltrækkes private investeringer til hvert erhvervsfyrtårn.
• Komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i særlige lokale
erhvervsstyrker og potentialer, som kan løfte en særlig lokal indsats. Det skal
bidrage til at vækstteamene, som dækker en stor geografi, kan udnytte det
fulde potentiale i de særlige lokale erhvervsstyrker med betydning for et geografisk område internt i landsdelen.
• Komme med anbefalinger til yderligere tiltag, som kan genstarte vækst i deres
landsdel.
Som en del af anbefalingerne kan hvert vækstteam bl.a. vurdere behovet for kompetenceudvikling og opkvalificering. Vækstteamet kan også komme med forslag til
målretning af eksisterende tiltag, ændret regulering, eller andet som ikke kræver særskilt finansiering eller har statsfinansielle konsekvenser. Anbefalingerne må ikke påvirke andre landsdele negativt.
Der er afsat 500 mio. kr. til at følge op på anbefalingerne fra de regionale vækstteams under årets finanslov fra REACT-EU-programmet. Midlerne skal anvendes
inden medio 2023.
I sit arbejde kan vækstteamet bl.a. se på potentialerne i:
•

Grøn energi: Produktionen af grøn energi er et område, hvor Bornholm står
midt i en rivende udvikling. Rønne Havn har allerede investeret 600 mio. kr. i
en udvidelse af havnen for at kunne håndtere offshore-komponenter ifm. havvind ud for Bornholm, og Bornholms Regionskommune har igangsat en lang
række projekter, der skal understøtte test af fremtidens energisystemer på
Bornholm. Der kan være stort potentiale i yderligere at udvikle Bornholm som
test-ø og knudepunkt for energiinfrastrukturen i Østersøen. Der kan blandt
andet ses på, hvordan det bornholmske erhvervsliv og arbejdsmarked kan få
gavn af, at der etableres en energi-ø på Bornholm.
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Bestyrelsen for det tværkommunale erhvervshus i Bornholm har ved et tidligere
indspil til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse beskrevet potentialer for at opdyrke lokale erhvervsfyrtårne. Indspillet skal sammen med kommissoriet lægges til
grund for arbejdet i vækstteamet, så der bygges videre på den viden, som allerede
er opbygget.
Vækstteam Bornholm sammensættes af medlemmer med indgående viden om lokale forhold. Det påhviler vækstteamet at inddrage øvrige relevante lokale aktører i
relevant omfang, herunder lokale virksomheder, Regionerne, De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), videninstitutioner, business regions, destinationsselskaber
mv.
Vækstteam Bornholm skal arbejde til maj 2021, hvor vækstteamet senest skal indgive sine anbefalinger til regeringen.
Tabel 1. Medlemmer af Vækstteam Bornholm
Formand

Baggrund

Henriette Hallberg

Executive Vice President, CEO Fleet and Strategic Brands – A.P Møller Maersk

Thygesen
Medlem

Baggrund

Morten Studsgaard

Adm. dir. BHS Logistics A/S og medlem af DI Bornholm

Anne Thomas

Direktør i Center for Regional- og Turismeforskning

Linda Kofoed Persson

Byrådsmedlem i Bornholms Regionskommune (O)

Klaus Holm

Formand for Metal Bornholm og bestyrelsesmedlem i Erhvervshus Bornholm og
Business Center Bornholm

Jan Nielsen

Formand for Dansk El-Forbund Bornholm

Dorte Zacho

Medejer af BM Silo

Thomas Thors

Borgmester for Bornholms Regionskommune (S)

Karen Bladt

Direktør for Hasle Refractories, næstformand for Erhvervshus Bornholm

Inge Prip

Direktør for Campus Bornholm

Kommissorium for regionale vækstteams
Kommissorium for Vækstteam Fyn
Vækstteam Fyn skal komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker, som særligt har potentiale til at få Fyn styrket ud af
COVID-19-krisen, herunder så de kan udvikle sig til lokale erhvervsfyrtårne og
styrke vækst og beskæftigelse i hele landsdelen.
Vækstteam Fyn skal:
• Tilvejebringe et analysegrundlag for at identificere konkrete, lokale udfordringer
og potentialer, som kan danne baggrund for vækstteamets anbefalinger
• Komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker og potentialer, så de kan udvikle sig til ét eller to lokale erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i en hel landsdel. Det er ambitionen,
at der tiltrækkes private investeringer til hvert erhvervsfyrtårn.
• Komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i særlige lokale
erhvervsstyrker og potentialer, som kan løfte en særlig lokal indsats. Det skal
bidrage til at vækstteamene, som dækker en stor geografi, kan udnytte det
fulde potentiale i de særlige lokale erhvervsstyrker med betydning for et geografisk område internt i landsdelen.
• Komme med anbefalinger til yderligere tiltag, som kan genstarte vækst i deres
landsdel.
Som en del af anbefalingerne kan hvert vækstteam bl.a. vurdere behovet for kompetenceudvikling og opkvalificering. Vækstteamet kan også komme med forslag til
målretning af eksisterende tiltag, ændret regulering, eller andet som ikke kræver særskilt finansiering eller har statsfinansielle konsekvenser. Anbefalingerne må ikke påvirke andre landsdele negativt.
Der er afsat 500 mio. kr. til at følge op på anbefalingerne fra de regionale vækstteams under årets finanslov fra REACT-EU-programmet. Midlerne skal anvendes
inden medio 2023.
I sit arbejde kan vækstteamet bl.a. se på potentialerne i:
• Maritime erhverv og robotter: Der kan være stort potentiale i kombinationen
mellem Fyns fremtrædende rolle inden for hhv. de maritime erhverv og robotter, droner og autonom styring, herunder ift. mulighederne for at udvikle bæredygtig autonom skibsfart. Den danske robot- og droneindustri er relativt
ung, men kendetegnet af høj vækst. Robotindustrien er i høj grad koncentreret
omkring et økosystem på Fyn, hvor 34 pct. af alle danske robotvirksomheder
er lokaliseret. Fyn har derudover et stærkt maritimt erhverv bl.a. i og omkring
Svendborg og Lindø med ca. 125 virksomheder og ca. 7.000 ansatte, som understøtter skibsdrift og vindindustrien. Robot- og droneindustriens applikationsmuligheder inden for det maritime har et stort vækstpotentiale, idet der
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forventes et voksende globalt milliardmarked drevet frem af en kraftig efterspørgselsstigning på industrirobotter og automatiseringsløsninger.
Bestyrelsen for det tværkommunale erhvervshus i Fyn har ved et tidligere indspil til
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse beskrevet potentialer for at opdyrke lokale
erhvervsfyrtårne. Indspillet skal sammen med kommissoriet lægges til grund for arbejdet i vækstteamet, så der bygges videre på den viden, som allerede er opbygget.
Vækstteam Fyn sammensættes af medlemmer med indgående viden om lokale forhold. Det påhviler vækstteamet at inddrage øvrige relevante lokale aktører i relevant
omfang, herunder lokale virksomheder, Regionerne, De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), videninstitutioner, business regions, destinationsselskaber mv.
Vækstteam Fyn skal arbejde til maj 2021, hvor vækstteamet senest skal indgive sine
anbefalinger til regeringen.
Tabel 1. Medlemmer af Vækstteam Fyn
Formand

Baggrund

Claus Jensen

Forbundsformand, Dansk Metal

Medlem

Baggrund

Jytte Ravn Jyrkinewsky

Chief Engineering Officer, Odense Maritime Technology og næstformand i MARLOG

Søren E. Nielsen

President, Mobile Industrial Robots A/S

Bo Hansen

Borgmester, Svendborg Kommune (S)

Erling Jensen

Afdelingsformand for Dansk El-Forbund Fyn, medlem af Erhvervshus Fyns bestyrelse

Bodil Sejer

Regionsformand for Teknisk Landsforbund Sydvest

Katrine Forsberg

Adm. dir. i Atea A/S. Medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Kenneth Muhs

Borgmester i Nyborg Kommune (V). Formand for Erhvervshus Fyn

Peter Rahbæk Juel

Borgmester i Odense kommune (S). Næstformand for Erhvervshus Fyn

Henrik Dam

Rektor for Syddansk Universitet. Medlem af Erhvervshus Fyns bestyrelse

Kommissorium for regionale vækstteams
Kommissorium for Vækstteam Hovedstaden
Vækstteam Hovedstaden skal komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan
investeres i lokale erhvervsstyrker, som særligt har potentiale til at få Hovedstaden
styrket ud af COVID-19-krisen, herunder så de kan udvikle sig til lokale erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i hele landsdelen.
Vækstteam Hovedstaden skal:
• Tilvejebringe et analysegrundlag for at identificere konkrete, lokale udfordringer
og potentialer, som kan danne baggrund for vækstteamets anbefalinger
• Komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker og potentialer, så de kan udvikle sig til ét eller to lokale erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i en hel landsdel. Det er ambitionen,
at der tiltrækkes private investeringer til hvert erhvervsfyrtårn.
• Komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i særlige lokale
erhvervsstyrker og potentialer, som kan løfte en særlig lokal indsats. Det skal
bidrage til at vækstteamene, som dækker en stor geografi, kan udnytte det
fulde potentiale i de særlige lokale erhvervsstyrker med betydning for et geografisk område internt i landsdelen.
• Komme med anbefalinger til yderligere tiltag, som kan genstarte vækst i deres
landsdel.
Som en del af anbefalingerne kan hvert vækstteam bl.a. vurdere behovet for kompetenceudvikling og opkvalificering. Vækstteamet kan også komme med forslag til
målretning af eksisterende tiltag, ændret regulering, eller andet som ikke kræver særskilt finansiering eller har statsfinansielle konsekvenser. Anbefalingerne må ikke påvirke andre landsdele negativt.
Der er afsat 500 mio. kr. til at følge op på anbefalingerne fra de regionale vækstteams under årets finanslov fra REACT-EU-programmet. Midlerne skal anvendes
inden medio 2023.
I sit arbejde kan vækstteamet bl.a. se på potentialerne i:
• Life-science: I Hovedstadsområdet er life-science og velfærdsteknologi en markant erhvervsmæssig styrkeposition. Virksomhederne på området står på
landsplan for knap 50.000 danske arbejdspladser for både faglærte og ufaglærte, hvoraf knap 90 pct. er beskæftiget i hovedstaden. Life-science industrien
har en årlig værdiskabelse på over 100 mia. kr. og står for godt en femtedel af
al dansk vareeksport til udlandet. Samtidig understøttes life-science industri af
stærke hospitaler, universiteter og velfærduddannelser, som gør det muligt at
udvikle velfærd og folkesundhed i Hovedstaden såvel som i resten af landet.
Der er stort potentiale for at life-science industrien kan bidrage til yderligere
vækst og beskæftigelse i hovedstaden. Det kan fx være stort potentiale i, at
life-science industrien i samarbejde med hospitaler og andre offentlige aktører
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kan finde løsninger, som reducerer ulighed i sundhed i hovedstaden såvel som
i byer i resten af landet. Konkrete løsninger, som kan reducere ulighed i sundhed kan ikke alene forbedre folkesundheden og skabe øget velfærd men kan
også medføre store erhvervs- og eksportpotentialer, da ulighed i sundhed, herunder sundhedsudfordringer i belastede boligområder, er en udfordring, som
storbyer i hele verden kæmper med, og skal finde løsninger på.
Bestyrelsen for det tværkommunale erhvervshus i Hovedstaden har ved et tidligere
indspil til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse beskrevet potentialer for at opdyrke lokale erhvervsfyrtårne. Indspillet skal sammen med kommissoriet lægges til
grund for arbejdet i vækstteamet, så der bygges videre på den viden, som allerede
er opbygget.
Vækstteam Hovedstaden sammensættes af medlemmer med indgående viden om
lokale forhold. Det påhviler vækstteamet at inddrage øvrige relevante lokale aktører
i relevant omfang, herunder lokale virksomheder, Regionerne, De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), videninstitutioner, business regions, destinationsselskaber
mv.
Vækstteam Hovedstaden skal arbejde til maj 2021, hvor vækstteamet senest skal
indgive sine anbefalinger til regeringen.
Tabel 1. Medlemmer af Vækstteam Hovedstaden
Formand

Baggrund

Lars Fruergaard Jørgen-

Adm. dir. Novo Nordisk A/S

sen
Medlem

Baggrund

Poul Skadhede

Adm. dir. i Valcon A/S.

Bastian Schneider

CFO i GRØD ApS

Ole Bondo Christensen

Borgmester, Furesø Kommune (S)

Christian Grønnemark

Formand for HK Hovestaden

Henriette Brockdorff

Næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Hovedstaden

Stephanie Lose

Regionsrådsformand, Region Syddanmark (V)

Henrik Rasmussen

Borgmester for Vallensbæk Kommune (K). Bestyrelsesformand for Erhvervshus
Hovedstaden

Christina Dahl Christian-

Områdedirektør, Realkredit Danmark Erhverv. Næstformand for Erhvervshus Ho-

sen

vedstadens bestyrelse

Marianne Thellersen

Koncerndirektør for innovation og entreprenørskab, Danmarks Tekniske Universitet

Kommissorium for regionale vækstteams
Kommissorium for Vækstteam Midtjylland
Vækstteam Midtjylland skal komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan
investeres i lokale erhvervsstyrker, som særligt har potentiale til at få Midtjylland
styrket ud af COVID-19-krisen, herunder så de kan udvikle sig til lokale erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i hele landsdelen.
Vækstteam Midtjylland skal:
• Tilvejebringe et analysegrundlag for at identificere konkrete, lokale udfordringer
og potentialer, som kan danne baggrund for vækstteamets anbefalinger
• Komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker og potentialer, så de kan udvikle sig til ét eller to lokale erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i en hel landsdel. Det er ambitionen,
at der tiltrækkes private investeringer til hvert erhvervsfyrtårn.
• Komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i særlige lokale
erhvervsstyrker og potentialer, som kan løfte en særlig lokal indsats. Det skal
bidrage til at vækstteamene, som dækker en stor geografi, kan udnytte det
fulde potentiale i de særlige lokale erhvervsstyrker med betydning for et geografisk område internt i landsdelen.
• Komme med anbefalinger til yderligere tiltag, som kan genstarte vækst i deres
landsdel.
Som en del af anbefalingerne kan hvert vækstteam bl.a. vurdere behovet for kompetenceudvikling og opkvalificering. Vækstteamet kan også komme med forslag til
målretning af eksisterende tiltag, ændret regulering, eller andet som ikke kræver særskilt finansiering eller har statsfinansielle konsekvenser. Anbefalingerne må ikke påvirke andre landsdele negativt.
Der er afsat 500 mio. kr. til at følge op på anbefalingerne fra de regionale vækstteams under årets finanslov fra REACT-EU-programmet. Midlerne skal anvendes
inden medio 2023.
I sit arbejde kan vækstteamet bl.a. se på potentialerne i:
•

Vandteknologi: Vandteknologi udgør i dag et stærkt eksporterhverv med en
årlig eksport på ca. 20 mia. kr. Der er knyttet ca. 28.500 fuldtidsjob til vandsektoren med en stor koncentration i Midtjylland. I Midtjylland er der i særlig
grad stærke virksomheder, som har formået at gøre vandteknologi til en erhvervsstyrke, og efterspørgslen efter løsninger relateret til vand er stigende.
Midtjylland har pga. sin stærke position og unikke sammensætning af aktører
på området gode forudsætninger for at udnytte eksportmulighederne yderligere, og der kan således være stort potentiale i et stærkere fokus på, hvordan
udvikling af vandområdet kan styrke vækst og beskæftigelse i hele Midtjylland.
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Bestyrelsen for det tværkommunale erhvervshus i Midtjylland har ved et tidligere
indspil til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse beskrevet potentialer for at opdyrke lokale erhvervsfyrtårne. Indspillet skal sammen med kommissoriet lægges til
grund for arbejdet i vækstteamet, så der bygges videre på den viden, som allerede
er opbygget.
Vækstteam Midtjylland sammensættes af medlemmer med indgående viden om lokale forhold. Det påhviler vækstteamet at inddrage øvrige relevante lokale aktører i
relevant omfang, herunder lokale virksomheder, Regionerne, De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), videninstitutioner, business regions, destinationsselskaber
mv.
Vækstteam Midtjylland skal arbejde til maj 2021, hvor vækstteamet senest skal indgive sine anbefalinger til regeringen.
Tabel 1. Medlemmer af Vækstteam Midtjylland
Formand

Baggrund

Kim Nøhr Skibsted

Fondsdirektør, Poul Due Jensens Fond

Medlem

Baggrund

Niels Duedahl

Adm. dir. Norlys A/S

Annemette Færch

Bestyrelsesformand for Færchfonden og Holstebro Udvikling P/S

Jacob Bundsgaard

Borgmester, Aarhus Kommune (S)

Lone Børlum

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Herning & Ikast-Brande

Helge Albertsen

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Vestjylland

Nicolai Hansen

Rådgiver i Nico Holding ApS. Medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Søren Olesen

Byrådsmedlem i Holstebro kommune (DF). Bestyrelsesformand for Erhvervshus
Midtjylland

Lise Berg Kildemark

Sustainable Packaging Director i ARLA Foods. Næstformand for Erhvervshus
Midtjyllands bestyrelse

Brian Bech Nielsen

Rektor for Aarhus Universitet

Kommissorium for regionale vækstteams
Kommissorium for Vækstteam Nordjylland
Vækstteam Nordjylland skal komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan
investeres i lokale erhvervsstyrker, som særligt har potentiale til at få Nordjylland
styrket ud af COVID-19-krisen, herunder så de kan udvikle sig til lokale erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i hele landsdelen.
Vækstteam Nordjylland skal:
• Tilvejebringe et analysegrundlag for at identificere konkrete, lokale udfordringer
og potentialer, som kan danne baggrund for vækstteamets anbefalinger
• Komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker og potentialer, så de kan udvikle sig til ét eller to lokale erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i en hel landsdel. Det er ambitionen,
at der tiltrækkes private investeringer til hvert erhvervsfyrtårn.
• Komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i særlige lokale
erhvervsstyrker og potentialer, som kan løfte en særlig lokal indsats. Det skal
bidrage til at vækstteamene, som dækker en stor geografi, kan udnytte det
fulde potentiale i de særlige lokale erhvervsstyrker med betydning for et geografisk område internt i landsdelen.
• Komme med anbefalinger til yderligere tiltag, som kan genstarte vækst i deres
landsdel.
Som en del af anbefalingerne kan hvert vækstteam bl.a. vurdere behovet for kompetenceudvikling og opkvalificering. Vækstteamet kan også komme med forslag til
målretning af eksisterende tiltag, ændret regulering, eller andet som ikke kræver særskilt finansiering eller har statsfinansielle konsekvenser. Anbefalingerne må ikke påvirke andre landsdele negativt.
Der er afsat 500 mio. kr. til at følge op på anbefalingerne fra de regionale vækstteams under årets finanslov fra REACT-EU-programmet. Midlerne skal anvendes
inden medio 2023.
I sit arbejde kan vækstteamet bl.a. se på potentialerne i:
• CO2-fangst, -lagring og –anvendelse: Nordjylland har den højeste CO2-udledning pr. indbygger blandt de danske regioner. Det skyldes særligt procesudledninger fra cementproduktion og CO2-udledninger fra større fossile kilder.
Herudover finder der også udledninger sted fra afbrænding af biomasse til
energiproduktion og fra biogasanlæg, hvor CO-fangst, -lagring og -anvendelse
kan anvendes. Der kan dermed være et stort potentiale for fangst af CO2 fra
nordjyske virksomheder. Foreløbige geologiske undersøgelser tyder desuden
på, at en undergrundsstruktur ud for Hanstholm kunne være velegnet til forsvarlig lagring af CO2 fra nordjyske virksomheder såvel som fra kilder uden
for Nordjylland. Den erhvervsmæssige udvikling og ibrugtagning af CO2fangst, -lagring og -anvendelse er et vigtigt ben i den grønne omstilling af den
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CO2-intensive industri, og til at nedbringe de samlede danske udledninger, og
kan indebære brede erhvervs- og beskæftigelsesmæssige potentialer for hele
Nordjylland.
Bestyrelsen for det tværkommunale erhvervshus i Nordjylland har ved et tidligere
indspil til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse beskrevet potentialer for at opdyrke lokale erhvervsfyrtårne. Indspillet skal sammen med kommissoriet lægges til
grund for arbejdet i vækstteamet, så der bygges videre på den viden, som allerede
er opbygget.
Vækstteam Nordjylland sammensættes af medlemmer med indgående viden om lokale forhold. Det påhviler vækstteamet at inddrage øvrige relevante lokale aktører i
relevant omfang, herunder lokale virksomheder, Regionerne, De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), videninstitutioner, business regions, destinationsselskaber
mv.
Vækstteam Nordjylland skal arbejde til maj 2021, hvor vækstteamet senest skal indgive sine anbefalinger til regeringen.
Tabel 1. Medlemmer af Vækstteam Nordjylland
Formand

Baggrund

Michael Lundgaard Thom-

Adm. dir. for Aalborg Portland A/S

sen
Medlem

Baggrund

Lars Peter Christiansen

Adm. dir. I Thy-Mors Energi

Christina Ørskov

Adm. dir. i Orskov Yard A/S.

Ulla Vestergaard

Borgmester i Thisted Kommune.

Jan. O Gregersen

Formand for Dansk Metal Aalborg

Anna Kirsten Olesen

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Nordjylland

Peter Rindebæk

COO i Bladt Industries A/S. Medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Mogens Gade

Borgmester i Jammerbugt Kommune. Bestyrelsesformand for Erhvervshus Nordjylland

Hanne Kvist

Marketing Director, Royal Greenland. Næstformand for Erhvervshus Nordjylland

Dorte Maarbjerg Stigaard

Innovationsdirektør ved Aalborg Universitet

Kommissorium for regionale vækstteams
Kommissorium for Vækstteam Sjælland og øerne
Vækstteam Sjælland og øerne skal komme med anbefalinger til, hvordan der bedst
kan investeres i lokale erhvervsstyrker, som særligt har potentiale til at få Sjælland
og øerne styrket ud af COVID-19-krisen, herunder så de kan udvikle sig til lokale
erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i hele landsdelen.
Vækstteam Sjælland og øerne skal:
• Tilvejebringe et analysegrundlag for at identificere konkrete, lokale udfordringer
og potentialer, som kan danne baggrund for vækstteamets anbefalinger
• Komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker og potentialer, så de kan udvikle sig til ét eller to lokale erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i en hel landsdel. Det er ambitionen,
at der tiltrækkes private investeringer til hvert erhvervsfyrtårn.
• Komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i særlige lokale
erhvervsstyrker og potentialer, som kan løfte en særlig lokal indsats. Det skal
bidrage til at vækstteamene, som dækker en stor geografi, kan udnytte det
fulde potentiale i de særlige lokale erhvervsstyrker med betydning for et geografisk område internt i landsdelen.
• Komme med anbefalinger til yderligere tiltag, som kan genstarte vækst i deres
landsdel.
Som en del af anbefalingerne kan hvert vækstteam bl.a. vurdere behovet for kompetenceudvikling og opkvalificering. Vækstteamet kan også komme med forslag til
målretning af eksisterende tiltag, ændret regulering, eller andet som ikke kræver særskilt finansiering eller har statsfinansielle konsekvenser. Anbefalingerne må ikke påvirke andre landsdele negativt.
Der er afsat 500 mio. kr. til at følge op på anbefalingerne fra de regionale vækstteams under årets finanslov fra REACT-EU-programmet. Midlerne skal anvendes
inden medio 2023.
I sit arbejde kan vækstteamet bl.a. se på potentialerne i:
• Bio-solutions: En række store danske virksomheder, som er verdensledende
inden for bio-solutions, har investeret i opbygning af produktionsanlæg i Sjælland. Fælles for virksomhederne er, at de benytter samme teknologier og metoder, hvad enten de producerer løsninger til industri, fødevarer, landbrug,
miljø eller andet. Lokale partnerskaber mellem virksomheder, myndigheder,
vidensinstitutioner mv. har styrket samarbejdet mellem industri og forskning,
og har understøttet etableringen af videregående uddannelser lokalt. Det har
resulteret i, at bio-solutions udgør en sjællandsk erhvervsstyrke med stort potentiale for yderligere at øge vækst og beskæftigelse i hele landsdelen, herunder
potentiale for en øget andel beskæftigede med en videregående uddannelse og
flere videnintensive virksomheder lokalt.
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Bestyrelsen for det tværkommunale erhvervshus på Sjælland og øerne har ved et
tidligere indspil til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse beskrevet potentialer for
at opdyrke lokale erhvervsfyrtårne. Indspillet skal sammen med kommissoriet lægges til grund for arbejdet i vækstteamet, så der bygges videre på den viden, som
allerede er opbygget.
Vækstteam Sjælland og øerne sammensættes af medlemmer med indgående viden
om lokale forhold. Det påhviler vækstteamet at inddrage øvrige relevante lokale
aktører i relevant omfang, herunder lokale virksomheder, Regionerne, De Regionale
Arbejdsmarkedsråd (RAR), videninstitutioner, business regions, destinationsselskaber mv.
Vækstteam Sjælland og øerne skal arbejde til maj 2021, hvor vækstteamet senest
skal indgive sine anbefalinger til regeringen.
Tabel 1. Medlemmer af Vækstteam Sjælland
Formand

Baggrund

Jørn Stryger

Fabriksdirektør i CP Kelco A/S

Medlem

Baggrund

Mikkel Hemmingsen

Adm. dir. for Sund & Belt A/S. Bestyrelsesformand i Femern Landanlæg og Femern
A/S

Stine Grønnemose

Managing dir. Alfa Laval A/S

Christina Krzyrosiak Han-

Borgmester i Holbæk Kommune (S)

sen
Lene Ertner

Formand for Teknisk Landsforbund Sjælland

Claus Engholm Jensen

Regionskonsulent, 3F Regionskontor Sjælland 4

Steen Munk

Kreditdirektør i Nykredit. Medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

John Brædder

Borgmester i Guldborgsund Kommune. Bestyrelsesformand for Erhvervshus Sjælland

Palle N. Svendsen

Direktør og ejer af Delfi Technologies. Næstformand for Erhvervshus Sjællands
bestyrelse

Ulla Skaarup

Rektor for Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

Kommissorium for regionale vækstteams
Kommissorium for Vækstteam Sydjylland
Vækstteam Sydjylland skal komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker, som særligt har potentiale til at få Sydjylland styrket ud af COVID-19-krisen, herunder så de kan udvikle sig til lokale erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i hele landsdelen.
Vækstteam Sydjylland skal:
• Tilvejebringe et analysegrundlag for at identificere konkrete, lokale udfordringer
og potentialer, som kan danne baggrund for vækstteamets anbefalinger
• Komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker og potentialer, så de kan udvikle sig til ét eller to lokale erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i en hel landsdel. Det er ambitionen,
at der tiltrækkes private investeringer til hvert erhvervsfyrtårn.
• Komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i særlige lokale
erhvervsstyrker og potentialer, som kan løfte en særlig lokal indsats. Det skal
bidrage til at vækstteamene, som dækker en stor geografi, kan udnytte det
fulde potentiale i de særlige lokale erhvervsstyrker med betydning for et geografisk område internt i landsdelen.
• Komme med anbefalinger til yderligere tiltag, som kan genstarte vækst i deres
landsdel.
Som en del af anbefalingerne kan hvert vækstteam bl.a. vurdere behovet for kompetenceudvikling og opkvalificering. Vækstteamet kan også komme med forslag til
målretning af eksisterende tiltag, ændret regulering, eller andet som ikke kræver særskilt finansiering eller har statsfinansielle konsekvenser. Anbefalingerne må ikke påvirke andre landsdele negativt.
Der er afsat 500 mio. kr. til at følge op på anbefalingerne fra de regionale vækstteams under årets finanslov fra REACT-EU-programmet. Midlerne skal anvendes
inden medio 2023.
I sit arbejde kan vækstteamet bl.a. se på potentialerne i:
• Omstilling fra olie og gas til grøn industri: Den grønne industri er allerede en
erhvervsstyrke i Sydjylland, som genererer tusinder af arbejdspladser, og to
tredjedele af verdens havvindmøller bliver i dag fragtet via Esbjerg Havn.
Samtidig spiller olie- og gassektoren fortsat en vigtig rolle for beskæftigelsen i
Sydjylland, herunder særligt i Esbjerg. Det forventes, at kompetencerne fra
olie- og gasindustrien i omstillingen bl.a. vil kunne gøre sig gældende ifm.
CO2-lagring i udtjente olie- og gasfelter, som vurderes at have et stort potentiale for at skabe nye grønne arbejdspladser. På tværs af Sydjylland har stærke
grønne virksomheder i 2019 omsat grønne varer og tjenester for 35,5 mia. kr.,
og der kan være stort potentiale i en videre udvikling af den grønne industri,
herunder i relation tilden kommende energiø i Nordsøen og Power-to-X
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(PtX). Grøn strøm, herunder fra energiøen, kan omdannes til grønne brændstoffer, som kan bidrage til den grønne omstilling i transport- og logistiksektoren. Sydjylland er desuden blevet udset af Energinet til at være en mulig PtXklynge pga. stort potentiale for aftagning og anvendelse af store mængder vedvarende energi fra til produktion og potentielt eksport af grønne brændstoffer.
Bestyrelsen for det tværkommunale erhvervshus i Sydjylland har ved et tidligere
indspil til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse beskrevet potentialer for at opdyrke lokale erhvervsfyrtårne. Indspillet skal sammen med kommissoriet lægges til
grund for arbejdet i vækstteamet, så der bygges videre på den viden, som allerede
er opbygget.
Vækstteam Sydjylland sammensættes af medlemmer med indgående viden om lokale forhold. Det påhviler vækstteamet at inddrage øvrige relevante lokale aktører i
relevant omfang, herunder lokale virksomheder, Regionerne, De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), videninstitutioner, business regions, destinationsselskaber
mv.
Vækstteam Sydjylland skal arbejde til maj 2021, hvor vækstteamet senest skal indgive sine anbefalinger til regeringen.
Tabel 1. Medlemmer af Vækstteam Sydjylland
Formand

Baggrund

Udestår
Medlem

Baggrund

Gitte Kirkegaard

Adm. dir. og ejer af Logitrans A/S. Medlem af Business Region Esbjergs bestyrelse

Kjeld Stærk

Bestyrelsesformand i Andersen Pedersen Maskin- & Specialfabrik A/S og Danfoss
IX

Erik Lauritzen

Borgmester i Sønderborg Kommune (S)

Dan Holmgaard Rasmus-

Afdelingsformand for Dansk Metal Vest.

sen
Marita Geinitz

Formand for 3F Als. Næstformand i Regionalarbejdsmarkedsråd Sydjylland

Per Michael Johansen

Rektor for Aalborg Universitet. Medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Henrik Frandsen

Borgmester i Tønder Kommune (Tønder Listen). Bestyrelsesformand for Erhvervshus Sydjylland

Torben Blåholm

Direktør for Blåholm A/S. Næstformand for Erhvervshus Sydjyllands bestyrelse

Henrik Dam

Rektor for Syddansk Universitet. Medlem af Erhvervshus Sydjyllands bestyrelse

